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В єднанні – сила!

ЧИМ Є В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ?
Нещодавно в Українських
ЗМІ промайнула інформація
щодо інциденту, який мав
місце на горі Говерла у Яремчі
Івано-Франківської області.
Дивує, з якою в’ялістю висвітлювалась дана тема, хоча, на
наш погляд, там є над чим замислитись. Хто не ознайомлений нагадаємо.
Російська молодіжна структура «Євразійський Союз
Молоді» вчинила безпрецедентний акт вандалізму над
патріотичними цінностями Українського народу, його
державними символами, що встановлені на горі Говерла.
Після того на сайті організації з'явилися фотографії та
відео цього вчинку, а також заява наступного змісту:
«Силами отдельного горного подразделения ЕСМ на
горе Говерла спилен и осквернён символ оккупации
Украины – Тризуб. Уничтожена гранитная доска
украинской сектантской церкви. Разбит гранитный памятный знак, посвящённый т.н. «конституции Украины».
Вместо символа украинских коллаборантов жовтоблактного прапора над горой водружён стяг Евразийского Союза Молодёжи. Гора Говерла переименована
в пик Сталина. Этим беспрецедентным актом евразийского энтузиазма ЕСМ заявляет, что время т.н. «незалежной Украины» заканчивается. Вместо уродливого
лимитрофного образования мы построим Великую
Украину в составе Евразийской Империи. Также ЕСМ
предупреждает, что в случае назначения оранжевой

взагалі. Організація яка закликає до розколу в іншій суверенній державі, на території останньої повинна бути заборонена взагалі, а її організатори мають відповісти за
свої вчинки по закону.
Багато суперечок викликає питання патріотизму
даної «організації». Українському громадянину потрібно усвідомити і прийняти як за основу той факт,
що не важливо якою мовою ти розмовляєш, не важливо якого ти віросповідання, ти живеш на території
Держави Україна, наділений правами згідно її Конституції, тому ти Громадянин України в першу чергу,
а вже потім, українець, росіянин, поляк чи і т.д.
Тому, шановний Уряд, Представники силових структур та Судова колегія, досить відволікатися на Ваші (ОСОБИСТІ) фінансові
проблеми!
Згляньтесь до низу і подивіться, що твориться у Вашій державі. Можливо скоро Ви і
державу прогледите, і не буде кому Вас вибирати. Ваша бездіяльність ще раз підтверджує
факт відсутності у Вас патріотичних цінностей
та поваги до країни, якою Ви, Обранці народу,
керуєте. Ваша бездіяльність дає привід багатьом людям ставити Вас в один ряд з окремими гірськими підрозділами сусідньої
держави.
Замисліться над наступними питаннями: «Чим є
для мене Українська національна ідея?», «Чому хтось
цинічно посягає на суверенну Державу і залишається
непокараним?»

Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна – стоять, лежать
или ползти. Надо Родину любить! (Владимир Жириновский),
обезьяны – Юлии Тимошенко премьером т. н. Украины,
мы не сможем остановить своих украинских активистов
от превентивных акций прямого действия против т.н.
руководства этой псевдостраны».
Як видно з заяви її автори не те, що зневажають народ
суверенної держави, а просто ненавидять його. Багато
говорилося про те, як відреагувало керівництво нашої
країни, на даний вчинок, хто за кого заступався, як відхрещувався від цього, але не це основне. Основне це те,
що в нашій країні зараз при владі люди яким немає часу
звертати увагу на ідеологічні, моральні та духовні цінності. В них зараз інша проблема, поділити “кормушку”. На
сайті, "так званої молодіжної організації", можна знайти
всі дані про її керівників, представників в Україні, але до
цього часу чомусь нікого не заарештовано. Кримінальним кодексом України передбачене покарання терміном
від 10 до 15 років позбавлення волі, згідно ст. 111, але
чомусь в нас дискутують про те, а чи мала місце подія

Громадська організація «ПОСТУП» вкотре наголошує на основних завданнях досягнення Головної мети
– «Побудови сильної громадянської держави».
В цьому напрямку ми бачимо першочергові п‘ять
завдань:
1. Встановлення Диктатури Закону в країні;
2. Створення Сильної Економіки, орієнтованої на
мале і середнє підприємництво;
3. Підтримка Активної Життєвої позиції;
4. Cтимулювання Активної Громадянської позиції;
5. Відродження і підтримка моральних, духовних і
патріотичних цінностей.
Тому посилаючись на зазначене, громадська організація «ПОСТУП» висловлює свій рішучий
протест діям, що мали місце на горі Говерла та
закликає Президента України, Уряд на чолі з
Прем’єр-міністром України, Силові структури
вжити всіх можливих заходів щодо покарання
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Новини «Поступу»
• В середу 31 жовтня в офісі організації в межах розвитку напрямку АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИІЯ відбулись громадянські слухання на тему: «Яким повинен
бути державний чиновник в Україні? Яким чином звичайна людина може впливати на чиновництво?», в яких
взяли участь 14 членів організації. Під час обговорення
були порушені найбільш важливі питання, пов’язані з
поняттям «чиновник», а також його права та обов’язки.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.
• В середу 5 грудня в офісі «Поступу» планується
провести громадянські слухання з проблеми взаємовідносин в суспільстві між багатими та бідними.
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 19 грудня в офісі організації планується
проведення інформаційної доповіді “Досвід Ізраїлю
у побудові сильної держави”. Доповідач – перший
секретар Посольства держави Ізраїль в Україні Фелікс Міндель. Запрошуються всі, кого цікавить ця
проблематика.
• В середу 26 грудня заплановано підбити підсумки, обговорити діяльність «Поступу» за рік,
проаналізувати, що вдалось, а що ні. Запрошуються
всі бажаючі.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Назаренко Ольгу Миколаївну (5 листопада)
Ганагу Антона Сергійовича (6 листопада)
Савченка Івана Володимировича (6 листопада)
Мовчана Тараса Дмитровича (8 листопада)
винуватців акту вандалізму на горі Говерла, заборонити діяльність організації «Євразійський
Союз Молоді» на території України, звернутись
до російської сторони з вимогою жорсткіше
контролювати діяльність своїх громадських організацій на території Російської Федерації, щоб
вони не несли за собою агресії і не підривали
дружні відносини братніх народів.

Роман Когут,
заступник Голови Виконкому «Поступу»

ПОЧЕМУ Я ДЕЛАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
Александр Нестеренко,
член Совета «Поступа»
Во-первых, организация динамично развивается и без дополнительных средств,
кроме членских взносов поддерживать
необходимый темп развития будет невозможно.

Во-вторых, будет очень трудно объяснить потенциальному инвестору (внешнему) почему он собственно должен инвестировать в «Поступ», если
сами члены организации ограничиваются только
членскими взносами в размере 5-10 гривен. Таким
образом, чем больше членов организации будут до-

полнительно инвестировать в «Поступ», тем легче
будет находить другие инвестиции.
В-третьих, дополнительные взносы есть инвестиция
в дело построения демократического государства
нового типа.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЩЕ НЕ ВМЕРЛИ…, АБО ЧОМУ УКРАЇНЦІ НЕ ЗНАЮТЬ ГІМН?
Не раз, переглядаючи по
телебаченню
відкриття
якоїсь визначної міжнародної події, приємно споглядати на те, як іноземці
поклавши правицю на серце
не шепочуть, а співають гімн
своєї країни: сльози на очах,
загальне піднесення та урочистість цього дійства. Просто-таки охоплює несамовита гордість за їх народ, їх
країну. А що ми?

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
(до закону України «Про Державний Гімн
України» від 6 березня 2003 року)

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

тверджена Верховною Радою ще 15 січня 1992 року
Указом Президії ВР України за № 2042-XII. Згідно з
Законом України «Про державний гімн України» від 6
березня 2003 року № 602-IV визначається, що: «Державним Гімном України є національний гімн на музику
М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського».
На моє глибоке переконання питання щодо знання
гімну громадянами України не стільки мовне, скільки
громадянське. Держава починається не з території, навіть не з етносу, а з людей, які вважають
себе громадянами. Як людина може називати себе
громадянином, патріотом, якщо вона не знає головної
пісні держави? Тому необхідно замислитьсь кожному
над тим, «Що для мене Україна?». Вивчайте історію
свого народу добродії, поважайте символіку за яку пролито стільки крові та сліз, героїчне минуле наших предків, любіть Україну, цінуйте її народ.
До речі, хто знає, що тексту гімну вже виповнилось
145 років? Написаний він був у 1862 році поетом та
етнографом Павлом Платоновичем Чубинським під
впливом «Маршу Домбровського» – теперішнього
Польського гімну "Jeszcze Polska nie zginęła", який
був дуже популярним серед народів, що вели боротьбу за свою незалежність. За написання цього
твору Чубинський був засланий на проживання у Архангельську губернію під нагляд поліції. У 1863 році
знаний композитор Отець Михайло Вербицький пише
музику на вірш Чубинського і у 1917 році даний твір
використовується як один з Державних гімнів України.

Юрій Гацюк,
член Ради «Поступу»

слова – П. Чубинського (виправлені Вербицьким)
музика – М.Вербицького

P.S.: Після написання стаття була запропонована 5
читачам. Четверо погодились з викладеним, один дав
Ми до цих пір сперечаємось «Ще не вмерла свій коментар. Ось він:
Україна…» чи «Ще не вмерли України ні слава, ні
Все это естественный процесс. Марсельезу, в свое
воля…»; чи треба змінювати текст чи ні, визнавати
його взагалі; а найгірш те, що в багатьох випадках время, тоже не принимали. Плюс народ Украины не
един. Возьмите ту же Францию – там кто-то думает,
людині просто байдуже.
Як можна визнавати чи не визнавати гімн країни? ну, например, Лотарингия, чтобы ее аннексировала
Це теж саме, що сприймати чи не сприймати свою Германия? Гимн, а так же отношение народа к гимну
батьківщину, свою матір, свій народ, мову, історію. – это отражение состояния общества. Вопрос в том,
Принаймні це закон, який повинен виконуватись, і что в Украине слишком много «неукраинцев». Чего
все! Музична редакція Державного гімну була за- еще ожидать в таком случае?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГO «ПОСТУП» (№ 22), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 29 ЖОВТНЯ 2007 РОКУ
На засіданні були присутні 19 членів Виконкому
(при кворумі 11).
Відсутні з об’єктивних обставин: Косарєв В. та Соколов К.
Секретар засідання: Цесаренко Г.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні також були присутні поступівці: Наумець І. та Мороз О.
На засіданні Виконкому № 22 було вирішено:
1. Заслухати на наступному засіданні Виконкому
Косарєва В. щодо його бажання та можливості працювати у Виконкомі.
2. Рекомендувати Раді включити Солодкого С. до
складу Виконкому.
3. Погодитись з пропозицією Орлова Д. та призначити його відповідальним за роботу напрямку «Активна громадянська Позиція», при цьому звільнити
його від виконання завдань за напрямком «Активна
Життєва Позиція».
4.Рекомендувати Раді виключити Солуянова О. з
організації «Поступ» за систематичне порушення
порядку сплати членських внесків.
5. Рекомендувати Раді виключити Ереська В.М. з організації «Поступ» за невиконання другого пункту МІНІМАЛЬНОЇ УЧАСТІ в діяльності організації (за
відсутність інформаційного зв’язку з організацією та
не підтвердження одержання газет «Поступінформ»).
6. Направити телефонограму члену організації Аксент’єву А. з попередженням щодо порушенням ним
другого пункту МІНІМАЛЬНОЇ УЧАСТІ в діяльності організації: не підтвердження одержання газет.
7. Зробити ГРОМАДЯНСКУ ПРОПОЗИЦІЮ №5 Русакову Анатолію за поданням члена організації Беднаж С. Визначити контактну особу для роботи з
Русаковим А. члена Виконкому – Сіру Г.
8. Направляти до 20% від суми добровільних додаткових внесків членів організації на потреби благочинної діяльності.
9. Направляти на бонусне стимулювання членів Виконкому до 10% від зовнішніх інвестиційних внесків,
які надходять на розвиток організації «Поступ». Ухвалено більшістю голосів: 17 – «за»; 1 – «проти»; 1
– «утримався».
10. Проводити рейтингову оцінку діяльності членів
Виконкому щомісячно. Ухвалено більшістю голосів.
Наступне засідання Виконкому призначене на 12
листопада 2007 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів «Поступу», які у вересні 2007 року зробили додаткові внески на розвиток організації (всього 34 особи, одна з них побажала своє ПІБ не оприлюднювати).

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ
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